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  ةوإىل الفتاة املسلم فىت املسلمإىل ال
 والفتاة املسلمة. هذه ابقة من املواقف اإلسالمية الرائعة أقدمها للفىت املسلم

 ا، ومنوذج  ةا ملواقفه اإلسالميصال   ، وأسلواب  خالقه املسلمة أكامال    اجيد املسلم نسيج   واقفويف هذه امل
 ج الفاسدة.املسلمني اأخالق الوافدة والنماذ  ه علىتماجر   جيب أن حيتذيه بعد أن علم ورأى اعالي  

 أيها الفىت املسلم .. وأيتها الفتاة املسلمة 
ولية حنو أمتكما املسلمة وحنو إنكما مدعوان لنهضة إسالمية مباركة .. هنضة تتحمالن فيها املسئ

 نسانية التائهة.اإل
 النبيلة. ةسالم السمححضارة اإلىل إو  - وسنة سالم قرآن  إلال ابلعودة لإولن يكون ذلك 
 املعرفة من أي مكان. ذخالقنا اإلسالمية، وقيمنا، ومواقفنا، وبعد ذلك لنأخأفمن هذه الينابيع ننهل 
 من كل مكان. هافاملعرفة ضالة املؤمن أيخذ

ال من كتاب إسالم اإل ذخالقه ومواقفه السلوكية وال يؤخأطريق املؤمن ومنهج حياته ومفتاح سالم واإل
 ضوان هللا عليهم والتابعني هلمر  هوحياة أصحابوسرية حياته  -وسلم الرسول صلى هللا عليه ةهللا، وسن

 حسان.إب
 اجملد واخللود.فهو طريق  ..ؤمنيتها الفتاه املسلمة بطريق املأ وعليك   ،يها الفىت املسلمأ فعليك  

 
 عبدالليم عويس                                                                                   
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 -صلى هللا عليه وسلم-مواقف خالدة من حياة الرسول 
 من مواقف تواضعه -1
 من مواقف رمحته  -2
 من مواقف مناصرته للضعفاء -3
 من مواقف زهده -4
 ابإلحسان ةمقابلته اإلساء -5
 ()عليه الصالة والسالم 

 تواضع الرسول صلى هللا عليه وسلم
عليه وسلم فقالت هللا من سرية الرسول صلى  يءاع بشت، رغبة يف االستماجتمع مشل اأسره حول اأب

 -مسية:
 .، ملك عليهم مشاعرهماكبري    اأيب أن حب اأنصار للرسول العظيم كان حب   : يبدو ايمسية

الب يف كل من رآها الرسول صلى هللا عليه وسلم تبعث بنييت فلقد كانت شخصية  : نعم اياأب
 وكانت أخالقه الكرمية جتمع الناس من حوله.

 به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من صفات وأخالق.كان يتميز  : حبذا أن حتدثنا عن بعض مااأم
بقوله:  وضاءة ولسمو خلقه مدحه رب العاملني: إن  أخالق حممد صلى هللا عليه وسلم كلها الوالد

عليه السالم. لنرى كيف  همن أخالق أبس أبن خنتار بعض اجلوانب ولكن ال {و إ ن ك  ل ع ل ى ُخُلٍق ع ظ يمٍ }
 استحق الثناء من هللا سبحانه وتعاىل.

 ولنبدأ ابلديث عن تواضعه صلى هللا عليه وسلم
ه عليه كثرية متعددة نذكر منها أن  اك صور  هنا ،ا من السموا عالي  حد   إن  تواضعه صلى هللا عليه وسلم بلغ

، أو يداخلهم خوف منه كما خيافون من ان ميدحه الناس أو يقوموا له تعظيم  أالصاله والسالم كان يكره 
 امللوك واملتجربين.

ل الكرمي أبن ولقد دخل رجل على النيب صلى هللا عليه وسلم ليكلمه يف أمر من اأمور وشعر الرسو 
)) هون عليك فلست مبلك إمنا أن ابن امرأة من قريش كانت  :الرجل يرتعد من اخلوف فطمأنه وقال له

ون فنراه يشاركهم يف منا يعمل كما يعملإحابه و أص مييز نفسه عنوكان عليه السالم ال  ((أتكل القديد
ىل جملس جلس يف املكان إذا حضر إعداد الطعام، ويف حتمل مشقات الرب، و إبناء املسجد، ويف 

 ويبدؤهم ابلسالم واملصافحة.وكان ميزح مع أصحابه ويزورهم ويالعب أبناءهم  اخلايل
 عجاب اي أيب.إلهنا أخالق عالية جديرة ابإأمحد: 
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 : حني أمسعكم هذه القصة: ولسوف أزيدكم إعجااب  الوالد

صلى -م لكن أخته بعد أن عرفت أخالق حممد اإلسال (( أيىب الدخول يفيبن حامت الطائ يكان ))عد
ىل الرسول لريى كرمي إيف أيدي املسلمني، نصحته أبن يذهب  ةعندما وقعت أسري  -هللا عليه وسلم

 خالقه وشجعته على الدخول يف اإلسالم.أ
ا كرام  إىل بيته إا وقام به  كرمي  ىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف املدينة استقبله استقباال  إ يوملا ذهب عد

هلا فقال  ة تكلمه يف حاجقفته طويال  و عجوز فأ ةا سائران لقيت النيب الكرمي امرأ، ومهويف الطريق ،له
 وتسمع شكاوى املساكنيهو مبلك أن امللوك ال تتواضع هكذا وتقف للناس  وهللا ما)) :يف نفسه يعد

 (( .يف الطرقات
 يشوة ابلليف ليجلس عليها فردها عدوسادة جلد حم يلعدلسالم ا عليه ما دخل البيت قدم النيبدوعن

)ضيفه( وجلس  يلرسول وأصر على أن جيلس عليها عد. فرفض اغريها للرسول أنه مل يكن عند النيب
 اا يشهد أال إله إال هللا وأن حممد  مبا رأى ومل يقم من اجمللس إال مسلم   يعلى اأرض فتأثر عد نيبال

 .رسول هللا
 من يتصل به عليه الصالة والسالم.تواضع الرسول وخلقه الكرمي يف نفوس  رأث وهكذا كان

 تواضع.مأعظمه من  . ما: صلى هللا عليه وسلماأم
 (اءها صلى هللا عليه وسلموالوالد يكررون ور  ة)أمحد ومسي 

 أخالق جيب احلرص عليها:
 .دح والتعظيم الزائد عن الدالتواضع وكراهية املبالغة يف امل -1
 .الناس ابملال أو اجلاه أو العلم على جتنب التعايل  -2
 .على أساس اأخوة واملساواةحسن التعامل مع الناس  -3
 .ضع العظماء إكرام من هم أقل منهممن توا -4
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 الرسول صلى هللا عليه وسلم ةرمح 

 :جالسة كعادهتا، قالت اأم ، واأسرةويف ليلة أخرى
أمحد أن أاب ممتع مفيد ، فهل لك اي  -عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعن أخالقه إن الديث 
 ة لنا وحسن اقتداء؟لعل يف ذلك فائد -صلى هللا عليه وسلم-ا آخر من أخالق الرسول تتناول جانب  

  ة للبشريوكان رمحة مهداة من هللا ،ة والسالم على خلق كرمي كما قلنا: لقد كان الرسول عليه الصالالوالد
 .1{و م ا أ ْرس ْلن اك  إ ال  ر مْح ة  ل ْلع ال م ني  } :كلها، قال تعاىل

  
 ا من رمحته اي أيب.ر لنا صور  ك: اذ أمحد
يمٌ }بين ، فهو كما ذكر هللا  اي ةمع املسلمني رحيم هاقف: لقد كانت كل مو الوالد ْلُمْؤم ن ني  ر ُءوٌف ر ح   2{اب 
 .ابخلدم والصغار والطيور، لنجد فيها القدوة السنةمن رمحته أذكر أمثلة  لكين

ا، وينهى عن تكليفهم فوق طاقتهم، وعن هبم خري   يا ابخلدم، يوصكان عليه الصالة والسالم رحيم  
 هم.يذائإ

ورآه الرسول عليه الصالة والسالم، فتأثر ، ا عنده(( خادم  وقد ضرب أحد الصحابة وهو ))أبو مسعود
 فأقسم الصحايب 3علم أن هللا أقدر منك على هذا الغالم((ا له: ))، وهناه قائال  من فعل صاحبه ابخلادم

 . يضرب خادمه بعد اليومأال  
 يقول: -عليه الصالة والسالم عشر سنوات  ( الذي خدم الرسولوكان )أنس بن مالك 

 س يف، وال عبينر سبة قط، وال ضربين ضربة، وال انته ))خدمت رسول هللا عشر سنني، فما سبين
و قدر : دعوه فلعليه أحد من أهله قال  أبمر فتوانيت فيه فعاقبين عليه، فنن عاتبين، وال أمرينوجهي

 .4كان((  يءش
 فضل شهادة يقوهلا خادم عن خمدومه بعد خدمته هذه املدة الطويلة.أوهذه 

كان يركبان ان يالعب السن والسني ويقبلهما، و ، فقد كته عليه السالم عطفه على الصغارومن رمح
الفريضة  -عليه السالم-ذا صلى إهما برفق حىت ال يسقطا على اأرض، و ، فيحمليظهره وهو يصل

 .ومسع بكاء طفل، خفف من صالته رمحة به ،ابلناس
 ذ)اجلارية( من إماء أهل املدينة كانت أتخ ةأن اأم يالاجات، وقد رو  يا بذو وكان عليه السالم رحيم  

 .وائجها وترجعح، فيدور معها حىت تفرغ من يف قضاء حوائجها به يبيد الرسول، ومتش

                                                           
 .( 107اأنبياء )  1
 . 128ية آسورة التوبة ،  2
 رواه مسلم يف كتاب العتق  . 3
 رواه مسلم . 4
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 مفصال   -عليه السالم-يعلمهم برمحة وشفقة. وال يعنف معهم، وكان كالمه  ..ا ابجلهالءوكان رحيم  

 ه كل الناس، وكان يكره املتشدقني الثرثرين.م حىت يفه، وكان يكرره ثالث  يُفهم كل أحد
، مها أحد الصحابة من عشهماذابلطيور واليوانت، فقد رأى فرخني أخا رحيم   -عليه السالم-وكان 

 هما فوقهما حزينة عليهما، فأمر الرسول بردمها إليها.فطارت أم
 .ن وسيلة للتسلية واإليذاء والعبثاليوا ذمن اخت -عليه السالم-وقد لعن 

 اأم: عليه الصالة والسالم.
 (الصالة والسالم ها عليهءوالوالد يكررون ورا ةأمحد ومسي)

 :ب أن حيرص عليها املسلم واملسلمةأخالق جي
 طفال واخلدم والضعفاء.ابأ الرمحة -1
 .م ضرب الناس أو شتمهم أو حتقريهمعد -2 
 ها وسيلة للعبث.ذوعدم اختا ،الرفق ابليوانت والطيور -3 

 الكراهية.الرمحة جتلب احملبة، وجتمع القلوب، والقوة تفرق القلوب، وتزرع  -4
 .م، وتقدمي العون هلعذار للناسالتماس اأ -5
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  مناصرة الرسول صلى هللا عليه وسلم للضعفاء 

 :الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال حرص الوالد يف الليلة التالية على أن يتابع حديثه عن
إهنا حتثنا على مناصرة بل  ،ال تعلمنا التواضع أو الرمحة فقطإن سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 .الشدةالضعفاء ومساعدهتم وقت الضيق و 
 أمحد: وكيف تعلمنا السرية الكرمية مناصرة هؤالء اي أيب؟ 

الفقراء واملساكني، ويعطف عليهم، وكان خيفف عن  الكرمي عليه الصالة والسالم حيب الوالد: كان النيب
م، وأيمر بعتق العبيد، ويعني الذين ابتالهم هللا يف املصابني، ويزور املريض، ويكرم اليتيم وينصر املظلو 

 ، ويساعدهم قدر استطاعته.جسامهم أو أمواهلم أو أوالدهمأ
 .للضعفاء اي والدي همسية: حدثنا عن موقف من مواقف مناصرت 

 ىل مكة إببل له يبيعها، فاشرتاها منه )أبو جهل(، مث رفض أن يعطيه مثنها.إقدم اتجر غريب الوالد : 
، فقال ول هللا جالس يف نحية من املسجد، ورسىل الكعبة، حيث جتلس مجاعة قريشإد ذهب التاجر وق

غريب! فقالوا:  يل حقي منه؟ فنين ذجهل، وأيخ الرجل: اي معشر قريش، هل من رجل ينصفين من أيب
ستطيع أن ه فننه يليإ صلى هللا عليه وسلم مستهزئني، اذهب ىل رسول هللاإأترى ذلك الرجل؟ يشريون 

 .ى هللا عليه وسلمعداوته للرسول صل ، وشدةجهل وهم يعلمون سفاهة أيب-جهل  أيخد حقك من أيب
  

 ،على حق يل ن أاب جهل غلبينإوقال له: اي عبد هللا، فأقبل الرجل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ليك. إيل حقي منه، فأشاروا  ذوقد سألت هؤالء القوم عن رجل أيخ، واغتصبه مين، وأن رجل غريب

مي أمل الرجل، ومل يهتم ابستهزاء قريش. فقام معه كر يرمحك هللا فلم خييب الرسول ال -حقي منه  فخذ يل
يّل، فخرج إخرج اجهل، وطرق اببه، فقال أبو جهل: من ابلباب؟ قال: حممد،  ىل دار أيبإحىت وصال 

 : أعط هذا الرجل حقه.له الرسول عليه السالمكأمنا سلبت روحه. فقال و . صفر لونهاأبو جهل قد 
 : ال تربح اي حممد حىت أعطيه حقه.جهل، فسرعان ما أجاب قلب أيبفألقى هللا الرعب يف 

 .للضعفاء، وحسن مروءته هلرسول هللا مناصرت ا، شاكر  الصدر ، منشرحالنفس ينصرف الرجل راضا مث
ب ت، وقالت له عليه السالم مع أيب ا علمت قريش مبا كان من أمر النيبفلم أاب  : مالك ايجهل ع ج 

 5الكم؟
أسرعت ا، و رعب   يه، حىت امتألت نفستابيب، ومسعت صو  يّ هو إال أن ضرب عل ، وهللا مافقال: وحيكم

 .أويف الرجل حقه
 .ا من رسول هللا اي أيبا عظيم  : لقد كان موقف  أمحد

                                                           
 .أبو جهل هو أبو الكم بن هشام 5

http://www.alukah.net/


  www.alukah.net  األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على 

 
 .هللا عليه وسلمقفه عظيمة .. صلى لقد كانت كل موا :اأم

 .صلى هللا عليه وسلم )مسية وأمحد والوالد .. يرددون وراءها(
 :ب أن حيرص عليها املسلم واملسلمةأخالق جي

 م .، ومساعدهتقراء واملساكني والضعافحب الف -1 
 .مناصرة الق، والوقوف جبانبه بشجاعة -2
 ومن يناصره . ،االعتقاد أبن هللا ينصر الق  -3
 ، وعدم املباالة بسخرية اأشرار.ىل نصرة املظلومإمسارعة املسلم  -4
 .وأكل حقوق الناس ابلباطل ةين، وعدم املماطلص على أداء الد  الر  -5
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 صلى هللا عليه وسلم  زهد النيب

 :ا متعدد اأنواع. فقال الوالد. وكان الطعام شهي  ليلة التالية تتناول طعام العشاءجلست اأسرة يف ال
يه وسلم حييا تذكر اآلن كيف كان رسول هللا صلى هللا علأ ، وإينة الذي وهبنا هذه النعم العظيمالمدهلل

 م الذي من  هللا به علينا.، وال جيتمع على مائدته لونن من ألوان الطعاحياة الزهد والتقشف
 ؟كيف كان زهده عليه السالم اي أيب: مسية

بعيدة  هلك ظلت حيات، ومع ذري على حممد وأصحابه يف املدينةواخل ةلنعمهللا أبواب ا حوالد : لقد فتال
، بل إن بيوته كانت تبقى الشهر اويةخكان يبيت هو أهله وبطوهنم   ا ما، وكثري  عن مظاهر الرتف

، وكان نومه عليه ويعيش هو وأهله على التمر واملاء، الطعام ينر لطه رين دون أن تشتعل فيهاوالشه
 .هحصري خشن يرتك أثره يف جنبم على السال
 .لدي قصة من قصص زهده عليه السالم: أحب أن تقص علينا اي واأمحد

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجرته فلم  -رضى هللا عنه- عمر بن اخلطاب الوالد : دخل سيدن
ن الصري قد أثر أر ال حصري جيلس وينام عليه، ووجد عمإا ، وال فراش  ال بعض الشعريإا جيد عنده طعام  

 ك ..لفقال له الرسول ما  أتثر، فدمعت عيناه من شدة يف جنب الرسول الكرمي
  

نت صفوة هللا من خلقه ، وملوك الفرس والروم يتمتعون بنعيم الدنيا ، وأنت أرسول هللا  فقال له عمر: اي
 على الال الذي أرى.

 ت هلم طيباهتم يف الياة الدنيا.أولئك قوم عجل :، وقال لهعاتبه الرسول صلى هللا عليه وسلمف
لآلخرة على  اميلك وإيثار   ما ا، ورضا ابلقليل وجود  اعليه الصالة والسالم زهد  وهكذا كانت حياة الرسول 

 الياة الدنيا .
 ، مل تلهه الدنيا عن اآلخرة صلى هللا عليه وسلم .لقد كان عليه السالم عظيم النفس :اأم

 ( صلى هللا عليه وسلم .ومسية والوالد .. يكررون وراءها أمحد)
 :ب أن حيرص عليها ك  مسلم ومسلمةأخالق جي

 يف اأرض. يالرضا مبا قسم هللا، مع السع -1
 ، والبعد عن الرتف واإلسراف.االعتدال يف املظهر -2
 ىل ما عند اآلخرين من النعم.إعدم التطلع  -3
 .النفس ويعودها حتمل املشاق ييقو  الزهد -4
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 مقابلته صلى هللا عليه وسلم اإلساءة ابإلحسان

ديث حول ، وقد رأى الوالد رغبة اأسرة يف االستزادة من الخرجت اأسرة للتنزه على شاطئ اخلليج
 :سرية الرسول العطرة فقال

، أال وهو )مقابلته نشأ عليهاق الرسول الكرمي الىت الوالد: سأحدثكم هذه الليلة عن ُخلق آخر من أخال
 (هللا عليه وسلم اإلساءة ابإلحسانصلى 
 .والدي : حنن يف شوق حديثك ايأمحد
 ليه عمال  إىل من أساء إ، وحيسن لمه، ويصل من قطعهظان صلى هللا عليه وسلم يعفو عمن : كالوالد

ْلُعْرف  و أ ْعر ْض ع ن  اجلْ  }: بقول هللا  .6{اه ل ني  ُخذ  اْلع ْفو  و ْأُمْر اب 
او ٌة  }وبقوله تعاىل:  ن ُه ع د  ن ك  و بـ يـْ ي  أ ْحس ُن ف ن ذ ا ال ذ ي بـ يـْ

ل يت  ه  ك أ ن ُه و ال  ت ْست و ي الْ س ن ُة و ال  الس يّ ئ ُة اْدف ْع اب 
ٌّ مح  يمٌ   .7(و يل 
 .قصة توضح هذا اخللق اي والديذكر لنا اأمحد : 

رعيان الغنم ي -قرب املدينة-ىل مكان يسمى أبرق العزاف إلوالد: أتى كعب بن زهري الشاعر وأخوه جبري ا
 املدينة ىلإنتظر وسأذهب اأخيه كعب: ، فقال جبري دعوة الرسول عليه الصالة والسالموكان قد مسعا ب

 الرسول وأسلم. يىل املدينة، ولقإ، مث تركه، وذهب أرى مايقوله هذا النيب
  

عليه الصالة بكر واإلسالم بقصيدة مسع هبا الرسول  فلما علم كعب مبا فعل أخوه .. هجاه وهجا أاب
د على الرسول ىل أخيه كعب ينصحه أبن يفإم كعب ملن يقتله. وقد أرسل جبري م وأتمل ، فأابح دسالالو 

خيه أ!! واستجاب كعب لنصيحة ليهإىل من أساء إ، وحيسن ليه، فهو يعفو عمن ظلمهإيف املدينة ويعتذر 
(( وقد مسيت مان والعفو، ومدحه بقصيدة مشهورة تسمى ))الربدةووفد على الرسول، وطلب منه اأ

ساءة إلالقصيدة ابلربدة أن الرسول الكرمي أعجب بشعر كعب وأهداه الربدة الىت كانت عليه مقابلة  منه ل
، ورفض بعد ذلك ُخُلق الرسول عليه السالم ه بفضلسالمإحسان كعادته. وقد أسلم كعب وحسن ابإل

ا له عليه الصالة بصاحبها وحب   ا، اعتزاز  خلفاء الذين طلبوها منه بثمن غالأن يبيع بردة الرسول لل
 والسالم.

 : لقد كان خلقه الكرمي أكرب دليل على نبوته وشرف أصله عليه الصالة والسالم.اأم
 .عليه الصالة والسالممحد ومسية والوالد يكررون وراءها( )أ

                                                           
6  
7  
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 :ب أن حيرص عليها املسلم واملسلمةأخالق جي

 .سان، وقبول املعذرة من املخطئنيمقابلة اإلساءة ابإلح -1
 .كظم الغيظ، والعفو عن الناسالبعد عن االنتقام ، و  -2
 .ء الناس ابلكمة واملوعظة السنةتصحيح أخطا -3
 خالقه وجعله املثل اأعلى يف الياة.االقتداء برسول صلى هللا عليه وسلم يف أ -4
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 من روائع مواقف األنبياء

 مساعي  عليه السالم ..إميان .. حىت النهاية يف قصة إشجاعة و 
 بني يدي القصة
 أيها الفىت املسلم

براهيم عليهما الصالة إمساعيل بن إورسول عظيم هو  معاملها من قصة نيب يهذه املواقف إسالمية نستق
 والسالم.

الفىت  أيها -لنلفت نظرك-مساعيل عليه السالم إ هللا لك هذه املواقف من خالل حياة نيب وحنن نقدم
ن حياهتم ومواقفهم ون مذيؤمنون أبنبياء هللا وأيخ اىل حقيقة أساسية هي أن املسلمني مجيع  إ املسلم

موحدون مؤمنون ابهلل الواحد  ا مسلمون، كما أنك جيب أن تعرف أن أنبياء هللا مجيع  العظات والعرب
يُم يـ ُهود اي  و ال  ن ْصر ان ي ا }: مساعيلإ يبأبراهيم إال هللا تعاىل يف وصف خليل هللا اأحد .. ق م ا ك ان  إ بـْر اه 

ا و م ا ك ان  م ن  اْلُمْشر ك ني   ن يف ا ُمْسل م   .{و ل ك ْن ك ان  ح 
 فاعرف هذا أيها الفىت املسلم ...

 لاضرك ومستقبلك .. فمواقفهم اعظات وعرب   –نبياء هللا كما وردت يف القرآن الكرمي أة وخذ من حيا
 سالمية.إمواقف 
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 ميان حىت النهايةإشجاعة و 

 مساعي  عليه السالمإقصة 
 :ميالد نيب

ة خملصة ا ال تلد وكانت زوجة وفيّ براهيم عقيم  إن تكون )سارة( زوجة سيدن أهللا سبحانه وتعاىل  شاء
ينعم ابلولد بسبب  الألكرب ومل يرزق منها ذرية. آملها براهيم اإدرك ألزوجها، عارفة حبقوق رهبا. وحني 

فلعلها تسعده مبا عجزت ن يتزوجها أليه إليه جارية متلكها تسمى )هاجر( وطلبت إعقمها، فأهدت 
اعيل( عليه السالم، ففرح به مسإ) ن وضعت ولدهاأمل تلبث )هاجر(  ذإأملته،  .. ولقد كان ماهي عنه

 ا، وشاركته زوجته )سارة( ذلك.ا عظيم  براهيم( فرح  إأبوه )
 ىلإمه ) هاجر( أو ( مساعيلإن يبعد )أبراهيم إىل قلبها فألت على سيدن إدبت الغرية  لكن سرعان ما

 .مكان بعيد
، براهيم وولدهاإ ذلزوجته. وأخن يستجيب أبراهيم إىل إرادة هللا سبحانه وراء كل ذلك، فأوحى إوكانت 

، فأنزهلما، وتركهما ةهبا عند مكان البيت العتيق مبك ، حىت وقفرادتهإترشده عناية هللا وتقوده  هبا وسار
 ا أو بعض يوم.يكفي يوم   رداء وليس معهما من الزاد مايف تلك البقعة اجل

 :ماء زمزم
يرحم ضعفها وضعف طفلها  ، وأنن املوحشال برتكها يف هذا املكاأوتعلقت )هاجر( بزوجها ترجوه 

 هيضيع عباد يفعله هو أمر هللا ، وأن هللا ال وهو يغالب دموعه أبن ما –خربها أبراهيم إالصغري، لكن 
 ( أبرض فلسطني.ىل حيث تقيم زوجته )سارةإا ، وانصرف راجع  ما، مث دعا هللا هلالصابرين

املاء،  دالشمس على نفا ( وساعدت شدةحىت نضب الزاد الذى حتمله )هاجر ميض غري قليل ومل
، فلم ن جف ثديهاأصغريها املهدد ابجلوع واملوت، وبعد  ىل عيينإ أسى م الصابرة تنظر يفوراحت اأ

رجو عندها وعد هللا ىل السماء تإكثر من مرة أعلى أن مينح الصغري الغذاء. وتطلعت اأم  ايعد قادر  
ْن ُذرّ ي يت  ب و اٍد غ رْي  ذ ي ز رٍْع ع ْند  بـ ْيت ك  اْلُمح ر م  ر بـ ن ا } براهيم عليه السالمإدعوة  وحتقيق ْنُت م  ر بـ ن ا إ يّن  أ ْسك 

ْم و اْرزُقْـُهْم م ن  الث م ر ات  ل ع ل ُهْم  ة  م ن  الن اس  تـ ْهو ي إ ل ْيه  ة  ف اْجع ْل أ ْفئ د  مث راحت  {ي ْشُكُرون  ل ُيق يُموا الص ال 
بني الصفا واملروة  ، حىت قطعت مامساعيل( وصراخهإا وهناك هترول كلما مسعت بكاء )( جتري هن)هاجر

 سبع مرات.
اهيم بر إوعد هللا قد أجنز ودعوة  أصاهبا الدهش حني رأت ىل ولدها ولشد ماإمذعورة  ةوعادت منهمك

ينها ولكنه الواقع الذي تصدق ع هنا الإالصغري ينساب من بئر زمزم ..  يقد استجيبت. فاملاء بني قدم
 نكاره.إىل إال سبيل 
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، من قبيلة تدعى جرمها، يقطع الصحراء فيمرون على مقربة حاشد ومل تطل وحدة هاجر فهذا ركب ميين

به ويستأذنون املقام  ، ويتمنونن به ماء ويقصدونهأرون الطري حتوم من حوله فيوقنون من مكان هاجر وي
 قامة معها فتأذن.هاجر يف اإل

 ومتضى اأايم وعني اأم وقلبها على ولدها وعناية هللا ترعاها وترعاه.
 :االمتحان الرهيب

ىل ولده يقص إبراهيم إتوجه . و مساعيلإن يذبح ولده أبراهيم أتمره إوذات ليلة فاجأت الرؤاي الصادقة 
اي  أ ب ت  افْـع ْل }مساعيل : إأذحبك فانظر ماذا ترى؟ فرد  ينأين أرى يف املنام إبين  اي :، وقالرأى عليه ما

ُ م ن  الص اب ر ين   ُدين  إ ْن ش اء  اَّلل  حه على سلم نفسه وطلب من أبيه أن يشد وثقه وأن يطر أو  {م ا تـُْؤم ُر س ت ج 
ه الشفقة فيرتدد ذرقبته حىت ال أتخمرارها على إيسرع ن أا و ن حيدها جيد  أصدره حىت ال يرى السكني و 

 ه.وأن يقوم ابلتسرية عنها بعد ذحب ن يبلغ أمه السالمأمر هللا ورجاه أفيخالف 
براهيم يف إهللا السكني فكلت عن القطع وحار على النحو الذي طلبه منه أمر ( ابنه براهيمإفلما شد )

مامه  أن ما انكشفت حريته حني رأى وسرعا، ذا االبن املطيعن هللا سبحانه قد رحم هأمر وأحس اأ
سرع أمساعيل فنزل هذا الكبش فداء إلأ، وأبن هللا يرتفع ابلثناء عليهومسع نداء علواي  –عظيما  اكبش  

 براهيم يذحبه.إليه إ
 الكرب عن الوالد والولد معا. -هبذا-وفرج هللا 

 هذه القصة وهنايتها فقال تعاىل :الكرمي وقد سجل القرآن 
يُم )103أ ْسل م ا و تـ ل ُه ل ْلج ب ني  ) فـ ل م ا} د يـْن اُه أ ْن اي  إ بـْر اه  ( ق ْد ص د ْقت  الرُّْؤاي  إ ن  ك ذ ل ك  جن ْز ي 104( و ن 

ن ني  ) ُء اْلُمب نُي )105اْلُمْحس  ُو  اْلب ال  ا هل  يـْن اُه ب ذ ْبٍح ع ظ يمٍ 106( إ ن  ه ذ   .{( و ف د 
 :عتبة البيت

 جرهم فتعلم منهم العربية وأحبهم ، واختلط يف طفولته وصباه أببناءيف هذا املكان مساعيلإوعاش 
 وأحبوه، فلما صار شااب تزوج منهم وعاش معهم سعيدا أبمه وسعيدا هبم.

ها على جهادها وصربها خري قلبه ابأسى لفراقها وسأل هللا تعاىل أن جيزي متألالكن املنية نزلت أبمه ف
 .اجلزاء

 ه.حوالأفلسطني ومكة ليزور ابنه ويتفقد  براهيم يكابد مشقة السفر بنيإوبني الني والني ، كان سيدن 
ا، فأجابته مفسأل زوجته عنه وعن شئون حياهت ( ابلبيتمساعيلإحدى هذه الزايرات، مل جيد )إويف 

غبته يف أن يغري عتبة ( سالمه ور مساعيلإف عنها بعد أن أمرها أبن تبلغ )نصر اشاكية ساخطة متربمة ف
أراده أبوه بتغيري عتبة الباب فطلق هذه الزوجة اجلاحدة  مساعيل ماإخربته وفهم أاببه فلما جاء زوجها 

 .وفارقها
عيل يف البيت ووجد زوجته اجلديدة، فتحدث مساإبراهيم، مل جيد ولده إويف زايرة أخرى قام هبا سيدن 
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أبن  -ته وهي ال تعرف أنه والد زوجها فأجاب أل السؤال نفسهلزوجة السابقة وسليها مبثل حديثه مع اإ

مساعيل إمه وأن يثبت عتبة اببه فلما جاء فأمرها أن تبلغ زوجها سال زوجها خبري وأبهنما يف خري حال
 ن أابه راض عن زوجته فتمسك هبا وأكرمها .أأخربته ففهم 
 :البيت العتيق

ا عن فلذة  ليها ابحث  إفجاء  ةالبيت العتيق. يف موضع حمدد مبك عليه السالم ببناء براهيمإوأمر هللا سبحانه 
يبنيان البيت  مر هللا وشرعاأمساعيل يعني أابه على تنفيذ إسرع أمته العظيمة، و  يف مهكبده ليكون عون  

يُم اْلق و اع د  }البني من هللا القبول والثواب ، طالرام ن ا إ ن ك  و إ ْذ يـ ْرف ُع إ بـْر اه  م ن  اْلبـ ْيت  و إ مْس اع يُل ر بـ ن ا تـ ق ب ْل م 
يُع اْلع ل يمُ   .{أ ْنت  الس م 

ىل إوجعله قبلة الناس ومالذهم واستمرا يعمالن حىت اكتمل البناء فبارك هللا جهدمها ومحى هذا البيت 
 يوم القيامة.

 .{اس  و أ ْمن او إ ْذ ج ع ْلن ا اْلبـ ْيت  م ث اب ة  ل لن  }قال تعاىل : 
 :املسلم يتعلم

 يضيعه هللا. ن الذي يثق ابهلل الأ -1
 ن ابتالء املؤمن رفع لدرجته.أ -2
 ن هللا يستجيب دعاء املضطرين.أ -3
 مساعيل عليه السالم منوذج لالبن البار الصاحل احملب هلل.إن أ -4
 من شعائر هللا. هن تعظيم البيت الرام وزايرتأ -5
 ، ورضامها بعيشهما من طاعة هللا.الزوجة لزوجهان طاعة أ -6
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 من مواقف الصحابة

 (عمري منوذج للفىت املسلم الصاحل مصعب بن)
 8ىل هللا ابحلكمة يف قصة مصعب بن عمريإموقف الدعوة 

جماب ا، ثري  أبويه، جتعله أهل مكة، ومنزلة بني ، له مكانة يف أا مجيال   فتي  ( شااب  كان )مصعب بن عمري
هل مكة. يُقبلون على صحبته، ويرغبون يف أا. وكان موضع احرتام مالطلب، حر  التصرف يف ثروهت

عليه  –. وقد وصف الرسول عليا من فتيان قريش وصفوة شباهبا، ويضعونه يف املكانة الاالرتباط به
 وال أرق حلة ، وال أنعم 9رأيت مبكة أحسن ملة  مايف جاهليته، فقال: )) امصعب   –الصالة والسالم 

 ((.نعمة من مصعب بن عمري
 :يف دار األرقم

 ن املسلمني جيتمعون يفأا يض  أ، وعلم سالمدعوة اإل –ا هل مكة مجيع  أكما مسع   –لقد مسع )مصعب( 
سالم، أمور اإل –عليه الصالة والسالم  –مكة، يتعلمون من حممد خارج ، يف رقماأ رقم بن أيبدار اأ

 .ياإلهل يعنه الوحقون لتوي
ا عن هذا الدين اجلديد ..  ومل يلبث شيئ  ، ليسمع بنفسه ىل دار اأرقمإومل يتوان )مصعب( عن الذهاب 

 من خرية املسلمني. اصبح واحد  أأن  –مسع القرآن، وتدبر معانيه  بعد أن
ىت رآه ، حا، فكان حيضر جملس الرسول سر  سالمه، خشية غضب أبيه وأمهإخفى )مصعب( خرب أوقد 

 ( يدفع مثن إسالمه غاليا.، فأخرب أهله إبسالمه فبدأ )مصعبيعثمان بن طلحة( وهو يصل)
 :ميف سبي  اإلسال

اولت أول اأمر أن تثنيه عن عزمه، وملا مل تنجح يف ذلك جلأت ، حعندما علمت أم مصعب إبسالمه 
ماهلا مث وهي اليت كانت تطلق يده يف ، ليهإحيتاج  عت عن مصعب مانأساليب التهديد واإلغراء، فم ىلإ

، وهو صابر ال يرفع فيها بصره، ابشديدة من العذ ت تذيقه ألوان  ذخأابلغت يف تعذيبه فحبسته، و 
 ، وأطلقت سراحه.ئستيتريد، ف ىل ماإولكنه مل ميكنها من أن تصل 

والسالم  ةلصالعليه ا –. وعندما أمر الرسول يعاين ، يعاين من الفقر واجلوع ماوعاش )مصعب( يف مكة
ا واضع   ،ا مراتع صباه، ومواطن عز ه، مفارق  ىل البشة، خرج  )مصعب( فيمن خرجإأصحابه ابهلجرة  –

 نصب عينه التمسك ابلدين الذي آمن به والتضحية يف سبيله.
 ، وجدبيف البشة أبفضل من حاله يف مكة، فقد ذاق هناك أمل الغربة، وبؤس العيش ومل تكن حالهُ 

 ، ليواصل منها رحلة اجلهاد والصرب وحتمل البالء.ىل مكةإ ياة، فثثر الرجوعال

                                                           
 أبواه كالمها من أثرايء مكة. وأمه خناس بنت مالك . وكان – ين قصب هو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبدالدار 8
 نه كان جيمل شعره.أالرأس : القليل منه ، واملراد : اللمة من شعر  9
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 :أول سفري لإلسالم
لم نفر من ، فأسملأن يفتح للمسلمني اباب من اأ –ة ن اخترب صدق املؤمنني يف مكأوقد شاء هللا بعد 

، ورغب الرسول وىلاأ بيعة العقبة –الصالة والسالم عليه  –، وابيعوا الرسول أهل يثرب يف موسم الج
ا هو ا شجاع  ا ذكي   صال  ، فأرسل مع النفر الذين أسلموا شااب  سالم يف يثربن ميكن لإلأالكرمي يف 

 .بنشره بني أهل يثرب، ويقوم ))مصعب بن عمري(( ليقرئهم القرآن، ويعلمهم مبادئ اإلسالم
سالم ابلكمة واملوعظة السنة، اإلىل إوأخذ يدعو املشركني (( اك نزل مصعب على ))أسعد بن زرارةوهن

حيفظ من أقوال الرسول  ، اتيل القرآن ذاكر ماىل ندوةإىل دار، ومن ندوة إوكان يتنقل يف يثرب من دار 
 ضاراب املثل الطيب يف العبادة والتقوى. –صلى هللا عليه وسلم  –

 ا.ا طيب  ك فيه أثر  ر ال تإ، ومل يرتك بيتا النرجل أو الرجومل يكن مي ر يوم دون أن يسلم ال
وأسلم  ( من كبار زعماء يثرب،سيد بن خضريأ)ديه يف يوم واحد )سعد بن معاذ( وسلم على يأوقد 

 إبسالمها خلق كثري.
 سالم يرتدد.ال وفيها صوت لإلإبق دار من دور اأنصار ، مل يمصعب( قرابة عام يف يثربواستمر )

يبشره  –صلى هللا عليه وسلم  –ىل الرسول إعاد مصعب  –ىل مكة إومع استدارة العام، وخروج يثرب 
 بعودته ، ومبا فتح هللا عليه ، فرحا عظيما. –عليه الصالة والسالم  –مبا فتح هللا عليه، ففرح الرسول 

أن فيه وال تبدأ يب؟(( فأجاب  اْقد م بلد  ايعاق أ ت: ))ليه تقول لهإعودته أرسلت وملا علمت أم مصعب ب
 ((.بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكنت أبدأ أبحد ق ماهللا عنه: )) يرض

 انئب القائد األعلى يف بدر
 –صلى هللا عليه وسلم  –ىل املدينة قبل هجرة الرسول إخرية وهاجر )مصعب( رضى هللا عنه اهلجرة اأ

 يف مرحلتها اجلديدة. ةنشر الدعوة اإلسالمي –املسلمني  مع –، ليكمل عشر ليلة ثنيتاب
، وعند خروج اجليش جرة ، وكان )مصعب( من قادهتا وأبطاهلا امليامنيوملا كانت بدر يف السنة الثانية لله

ليه لواء القيادة إ، فدفع قدم لدعوة هللا ( جزاء ماامصعب  افأ الرسول صلى هللا عليه وسلم )، كمن املدينة
 بنفسه. –م صلى هللا عليه وسل –العامة اليت يتوالها 

بن عمري(( أخو ز أبو عزيوملا انتهت املعركة بنصر هللا املبني للمسلمني كان من بني املشركني اأسرى ))
، : ُشد  يديك بهنصاريل مصعب لأل، فقاهنصار يضع القيود يف يد( وأحُد اأمصعب، ومر  به )مصعب

 فنن أمه ذات متاع ، لعلها تفديه منك.
ي هو أخ ينصار ال مصعب: ))إن اأ؟ فقصعب: أهذه وصاتك أبخيكأخيه م فقال أبو عزيزُ 

 ((.دونك
 : الشهيد

املسلمون أول اأمر،  نتصرافالتقوا ابملسلمني يف معركة أحد، و  ،حاول املشركون االنتقام هلزميتهموقد 
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 – النيبعادوا الكرة على املسلمني، وثبت مع أستغل املشركون الفرصة، و اماكنهم ، فأ الكن الرماة تركو 

 ( ، الذي كان حيمل لواء املسلمني يف املعركة.نفر قليل منهم )مصعب بن عمري – عليه وسلم صلى هللا
 مصعب الراية بيده ذ( وضرب يده اليمىن فقطعها، فأخامصعب  ) 10وقد هاجم أحد فرسان الشرك

و م ا حُم م ٌد }، وهو يردد قوله تعاىل: احتضن الراية ، وظل يقاوم ، حىت سقط شهيد  االيسرى، فقطعت ، ف
ل ْت م ْن قـ ْبل ه  الرُُّسلُ   .11{إ ال  ر ُسوٌل ق ْد خ 

 –ىل النيب إ اخر حيمل مصعب  ، فحمل أحدمها اللواء وأسرع اآل 12ليه مهاجران من بىن عبدالدارإفأسرع 
اٌل : }تعاىل، وهو يقرأ قول هللا فألقى عليه النيب نظرة الوداع – صلى هللا عليه وسلم م ن  اْلُمْؤم ن ني  ر ج 

ُلوا تـ ْبد يال   ت ظ ُر و م ا ب د  ُهْم م ْن يـ نـْ نـْ ُهْم م ْن ق ض ى حن ْب ُه و م  نـْ ُقوا م ا ع اه ُدوا اَّلل   ع ل ْيه  ف م   .13{ص د 
 :املسلم يتعلم

 واإلخالص.، وإمنا املقياس اجلهاد لرقى ليس الغىن ومجال املظهر فقطأن مقياس الرجولة وا -1
 أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. -2
 ، وأن رحم اإلسالم أعزُّ رحم .أن املؤمنني أخوة -3
 الشدائد واأهوال يف سبيل هللا. ا، وحتملو ول بذلوا الكثريأن املسلمني اأُ  -4
 سالم ، نشر لنوره ، جماهد يف سبيله .أن املسلم الصادق داعية لإل -5
 .وصحابته اأبرار، رضى هللا عنهم أمجعني - عليه وسلمصلى هللا-سى برسول هللا أنه جيب أن نتأ -6

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 ة.ئيدعى بن قمي 10
 .144آل عمران  11
 سويبط بن سعد ، وأبو الروم بن عمري.مها  12
 . 23اأحزاب  13
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 من مواقف الصحابيات

 (كر منوذج للفتاة املسلمة الصاحلةب أمساء بنت أيب)
 14بكر مساء بنت أيبأ ةاجملاهدة يف قص ةمموقف الفتاة املسل

 :بيت كرمي
ىل أن إنشأت ) أمساء( وأمضت طفولتها وشباهبا،  بكر الصديق رضى هللا عنه مبكة ، يف بيت أبيها أيب 

 وىل للهجرة .الزبري بن العوام( يف السنة اأ هاجرت يف سبيل هللا مع زوجها )
بكر  رعة أيب( ظهور اإلسالم ، ومساشاهدت )أمساء –ق يف النبل وكرم اأصل يف هذا البيت الكرمي العري

، بعد  ( أن أسلمتأمساء، فلم تلبث )ىل الدين الذي آمن بهإصديق أهله ال ن يدعوأليه ، وكان طبيعيا إ
 صبحت بذلك من السابقات يف اإلسالم .أا ، و أن أسلم سبعة عشر صحابي  

ا سالمي  إا فخرجت من بيته الكرمي منوذج   ،، ورابها أبوها على أخالقهسالملقد تشبعت )أمساء( مببادئ اإل
 .ا للمرأة املسلمةرائع  

 :الفدائية الباسلة
ىل إابهلجرة  –عليه الصالة والسالم  –ذن هللا لرسوله الكرمي أبعد جهاد ثالثة عشر عاما يف مكة 

، ويبلغا مستقرمها يات كبرية كي يسلم الرسول وصاحبهىل تضحإاملدينة، وقد احتاجت هذه اهلجرة 
 اجلديد ابملدينة املنورة .

 ىلإحتمل الطعام واملاء وأخبار مكة  ، فلقد كانتةقكرمية أمساء مواقف بطولية مشر رية الوقد حفظت الس
قامته يف الغار ، وملا كانت الليلة الثالثة خرجت إليهما حتمل من إثناء أ –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول 
، فشقت تعلقه به حبال  رادت ربط الزاد مل جتد أىل املدينة. وعندما إايم سفرمها أيكفيهما  الزاد ما
 !!((خر. ولذلك مسيت ))بذات النطاقنيكتفت ابلشق اآلا منهما، و  الزاد بشقشقني، وعلقت  15نطاقها

بكر نفر من  يبأىل بيت إسرع أوصاحبه ، حىت  –هللا عليه وسلم  صلى –وما أن جنحت هجرة الرسول 
بو أمساء( فسأهلا أليهم )إجهة الرسول وصاحبه، وخرجت و ن يعرفوا أدون بو جهل ، يريأ، من بينهم قريش

نت وال هفما و  16طارت قرطهاأجهل عن الرسول، فرفضت اإلجابة، وأعرضت عنه، فلطم خدها لطمة 
 اعرتفت.

                                                           
 ، قرشية من بين (ا ) قتيلة بنت عبدالعزىمهبن مرة . وأ –قحافة ) عثمان ( بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم  ء بنت أىب بكر ) عبدهللا ( بن أيبأمسا 14

 .يعامر بن لؤ 
 تشد به املرأة وسطها . النطاق : ما 15
 أة : اللق .قرط املر   16
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هتا ، وعما ترك أبو بكر هلم ، وكان يسأل عن حاهلا وأخو  –جّد أمساء  –بو قحافة أىل البيت إمث جاء 

اليت كان أبوها  17حجار فوضعته يف الكوةبه بعض اأ ا( كيس  ت )أمساءذفأخأعمى،  أبو قحافة رجال  
ذا كان قد إأبس  : ال، فقال ا، فوجده كثري  ، فوضع يدهترك أيب يضع فيها ماله ، وقالت جلدها : هذا ما

( عند حادث اهلجرة ه مواقف )أمساء، ومل تنتترك لكم هذا، ومل يفجعكم يف ماله، كما فجعكم يف نفسه
جلهاد ضد الروم يف موقعة ، وقد كان هلا فضل اهتا حفلت بكثري من مواقف البطولة، ولكن حياالعظي

 .د اشرتكت فيها مع زوجها ) الزبري( وابنها ) عبدهللا(، فقالريموك
 :زوجة صابرة

ميلك  ، الافقري   وكان حينذاك –صلى هللا عليه وسلم  –ابن عمة النيب ( ابلزبري بن العوام ت )أمساءتزوج
دّر عليهما رزقا يستعينان به على يعمال  –يف البيت  –اهدة ، تعمل ال فرسه. وعاشت معه صابرة جمإ

 الياة.
 ازوجها أرض   –صلى هللا عليه وسلم  –ىل أن أقطع النيب إىل املدينة على هذه الال، إوقد هاجرت معه 

( لغ الثراء ، وقد تعودت )أمساءلغ مبهنا مل تبأال إضري ، فحسنت حاهلما بعض الشيء، من أرض بين الن
 اكأمه زاهد    –رمحه هللا  –( هذه اأخالق الفاضلة فكان والزهد، وعلمت ابنها )عبدهللا الصرب والقناعة

 .اقوام   اصوام  
 ة عاملة : بيأد

 آن الكرمي وللنيب صلى هللا عليه وسلم . ويف ظل هذار للق ا، مالزم  بكر الصديق رضى هللا عنه بوأكان 
تقول  ةة بليغبيدأن تكون أ، فال عجب قلها ولساهنا وضمريهاى عذالوالد املؤمن نشأت )أمساء( وتغ

حمدثها  ، وجترى الكمة على لساهنا قوية صادقة ، ومتلك ببياهنا العذب واألباب والعقول ، وتقنعالشعر
عن رسول هللا صلى هللا  يعاملة أبمور دينها حمدثة ترو  –ك ىل جانب ذلإ –برأيها الصائب. وكانت 

 .ا( ستة ومخسني حديث  ، ومسلمب. وقد روى هلا الشيخان )البخاريمه الطيتسمع من كال عليه وسلم ما
 :أم مثالية

ىل ساحات اجملد اجلهاد، والدفاع عن املبدأ إتتحكم يف عاطفتها، وتقود ابنها  ( أما مثاليةوكانت ) أمساء
 .الذي آمن به

ئب ناقتحم الجاج بن يوسف الثقفي ) . وملان يكون خليفة للمسلمنيأنها )عبدهللا( باوقد كاد  
صحابه، وأهله وجنوده، ومل أكثر أهـ، وختلى عنه  73بدهللا( سنة عمكة دخل على ) (عبدامللك بن مروان

على  ن يدخلأالرجة ( يف تلك اللحظة رأى )عبدهللا –، أو أن يقبل االستسالم مامه إال املوتأيكن 
ها كانت ال تزال على رجاحة عقلها، وقوة ، لكنوكانت قد بلغت املائة من عمرها –ها شري أمه ويست

                                                           
 نفذة.فتحة صغرية يف الائط غري  17
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حىت  يشاء من الدنيا ، أو يقاتل : أن يستسلم أعدائه الذين يعطونه مايإمياهنا، فلما سأهلا ابنها الرأ

، قد قتل خدمة دينهم وأمنهممض عليه، لاتدعو ف ليهإن كنت على الق ، و إبين  ايميوت؟ قالت له : ))
 . ((مهما تكن التضحيات والنتائج
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